Vaarst 19-01-03

Bestyrelsesmøde i NVBK
Tirsdag den 21. januar kl. 19.00
Referat
1. Meddelelser:
a. Formanden
b. Økonomi
i. Status
1. Generelt ser det godt ud og der forventes et pænt overskud.
Det er dog også ønskeligt at øge formuen en lille smule.
Desuden må der i det kommende regnskabsår forventes flere
udgifter til licens p.g.a. medlemsfremgang.
ii. Skift af pengeinstitut
1. Lån & Spar Bank kan ikke oprette en konto til kredsen så
længe der ikke er tegningsregler i NVBKs Love. Enten må
lovene ændres eller også må vi undersøge om det kan lade sig
gøre at køre således at bestyrelsen skriver under ved alle
vigtige transaktioner m.m. Sagen undersøges nærmere.
c. Turnering
i. Status for turneringen
1. Turneringen kører planmæssigt og ombrydningsturneringerne
er sat i gang efter julepausen. Der er ganske få aflyste kampe
og heller ikke så mange kampflytninger. M.h.t. oprykning fra
Danmarksserierne blev det besluttet at hold som ikke ligger til
nedrykning kan komme i betragtning til direkte oprykning og
oprykningskvalspil. En forespørgsel sendes ud til klubberne om
hvorvidt de ønsker sig fritaget.
ii. Erfaringer fra kidsstævner
1. De første kidsstævner er afviklet med ca. 10 hold, men
desværre har ganske få klubber været repræsenteret.
Fremover vil det sikkert være en god ide at gøre lidt reklame
direkte til de ansvarlige kidstrænere i klubberne, idet man kan
frygte at materialet ikke altid er nået frem til rette
vedkommende.
iii. Spillestedernes beskaffenhed (jvnf henvendelse fra Mads Brix
angående Filstedvejen Skolehal som spillested)
1. På baggrund af Mads Brix henvendelse diskuteredes hvilke
krav der kan/skal stilles til spillestederne. Mange spillesteder
lever ikke op til kravene som er beskrevet i spilleregler og det
er vanskeligt at sætte en grænse et sted. Desuden har alle
klubber krav på så vidt muligt at få hjemmekampe. Hvad angår
Betons hjemmebane vil der blive forsøgt fundet en løsning til
næste sæson – hvis det er muligt.
d. Dommer
i. Status for Dommerkursus den 6.januar
1. Kurset blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger (6 stk).

ii. Nyt A-dommerkursus – Nye B-dommerkurser?
1. Nyt A-dommerkursus er udbudt med start 26. februar.
2. M.h.t. at udbyde et nyt B-dommerkursus blev Hjørring foreslået
som sted en søndag sidst på sæsonen. Der arbejdes videre på
sagen.
e. TRIM-MIX
i. NM i mix i den 5-1-03
1. NM i mix er afholdt den 5. januar i Stadionhal 1 +
Katedralskolens idrætshal. Generelt var der mange gode
kampe og stævnet forløb planmæssigt. P.g.a. reparation af den
af Stadionhallerne måtte en række flyttes til Katedralskolens
Idrætshal, hvor man så til gengæld kunne spille på lang bane.
f. Ungdom
i. Kæmpekidsstævne i Aalborg i marts/april?
1. Det blev besluttet at arbejde på et kæmpekidsstævne i
slutningen af marts eller begyndelsen af april i Aalborgområdet.
g. Beach
i. Hvad skal vi gøre i den kommende sæson?
1. Propositioner og invitation til næste beachturnering skal
udarbejdes. Et oplæg fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
Næste sæson spilles 8-10 kamp pr række. Der spilles uden
kampskema. I bredderækkerne skal der fortsat være mulighed
for at spille med 3 spillere på banen. Tilmeldingsfristen skal
være primo april.
2. Strukturdebat
a. Om muligt et referat af mødet lørdag den 18-1-03
1. Der foreligger desværre endnu ikke et referat
b. Hvad gør vi fremover?
1. Klubberne opfordres til at deltage i debatten om
strukturændringerne. Svend skriver et oplæg således at emnet
kan diskuteres på kredsens repræsentantskabsmøde.
3. NVBKs Love
a. Opfylder ikke Lån & Spar Banks krav. Er ikke blevet opdateret i mange år
1. Lovene kigges igennem til næste møde. Konkret undersøges
hvorledes tegningsret kan inkluderes i lovene – f.eks. hos Birte
Rasmussen.
4. NVBKs Repræsentantskabsmøde
a. Hvor?
i. HIKs klublokale
b. Hvornår?
i. Den 10.april 2003 klokken 19.00
c. Strukturdebat?
i. Ja! (Se ovenfor)
5. Evt.
a. Næste møde blev ikke fastlagt.
Med venlig hilsen
Palle

